
 
 

 
 

                      Inhoud: 
 

   p. 1    Een prachtig seizoen  |  Resultaat Kerstactie 
   p. 2   Opening DACS Montessori kleuterschool 
   p. 3   Onderzoek Arnakot  |  bouw kleuterschool  
   p. 4   Perikelen over koffie 
   p. 5   Nieuwe Maya school  |  Maya Koeriers 
   p. 6   Vacatures   |   Colofon 

Prachtig seizoen             Resultaat Kerstactie 

de Maya Nieuwsbrief 
. 

Juni 2014 
10e jaargang, nummer 70 
www.stichting-maya.nl  

© stichting maya 

Adhikaridanda – Zes maanden geleden berichtten wij 
over de hartverscheurende toestand van een gezin van 
zeven (NB 68). Landloze boeren van lage kaste (dalits). 
Economische vluchtelingen uit het westelijk deel van 
Nepal waar ze onmogelijk een bestaan op konden 
bouwen en die in onze achtertuin hun tent hadden 
opgeslagen. Nou een ‘tent’ was het nog net niet, het 
was een hutje gemaakt van bamboe. Ze slapen er 
letterlijk samen met de kippen. En uiteraard was er geen 
geld om de kinderen naar school te laten gaan.  
‘Was’, want daar is nu verandering in gekomen. Dankzij 
onze kerstactie kunnen de kinderen nu wel naar school; 
Maya draagt de kosten voor dit jaar. Aan de komende 
jaren is ook gedacht: we hebben het gezin 3 geiten 
geschonken en een stevige stal zodat het gezin elk jaar 
een inkomen kan verwachten in de vorm van jonge 
geitjes. Die leveren genoeg cash voor het onderwijs in 
elk geval. En misschien blijft er nog wel wat over… 
 

 
 
 
 
 

Nepal – Wij kijken graag vooruit bij stichting Maya, naar 
een betere toekomst voor een nieuwe generatie 
Nepalezen en de kansen en mogelijkheden die we samen 
met hen helpen creëren. Dat is immers onze doelstelling. 
Maar soms moet je op je weg voorwaarts ook even een 
blik achterom werpen. Zoals deze jonge beer in Chitwan 
op de achtergrondfoto. Want door te kijken naar de 
afgelegde weg kan je leren van wat er mis ging en tevens 
kan je nieuwe energie opdoen uit de reeds behaalde 
successen. 
 

In deze nieuwsbrief gaan we zoals gebruikelijk ook 
terugkijken, want we hebben de afgelopen maanden in 
Nepal prachtige successen geboekt. En inderdaad, een 
enkele uitdaging kruiste ook ons pad. Je leest het 
allemaal op deze pagina’s. 
 

Terugkijken gaan we uiteraard ook tijdens ons 10 jarig 
jubileum dat we graag samen met jullie vieren op: 
Datum:   zondag 21 september 2014 
Tijd:  12:00 (deuren open) – 17:00 uur 
Locatie:  Jewelheart, Hatertseveldweg 284, Nijmegen 
Laat  via onze                                      op  facebook weten of 
je komt (of anders via een mail) en ook of je introducés 
mee denkt te brengen. Want we vertellen het verhaal 
van Maya graag aan nieuw geïnteresseerden.  
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GEZOCHT: 

COLLECTANTEN 
 

Voor meer informatie 
Zie pagina 6 
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Opening DACS Montessori kleuterschool 
Serachour – Het geritsel van duizenden papieren 
vlaggetjes wapperend in de wind. De geur van natte 
verf. Het geroezemoes van een paar honderd mensen 
opeengepakt op het schoolplein. Iedereen wil erbij zijn. 
Locals maar ook mensen uit omliggende dorpen blijven 
binnendruppelen als het plein al lang tjokvol zit. Het is 
dan ook geen gewone dag. Het moment waar we 
allemaal lang naar uitgekeken hebben is eindelijk daar: 
de opening van de nieuwe Montessori kleuterschool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat in Nepal schooljaar en kalenderjaar samenvallen 
is er geen betere dag voor een opening dan de eerste 
dag van het nieuwe jaar: Baisak ek gate. (14 april, red.) 
Na een korte nieuwjaarstoespraak van het schoolhoofd  
komen achtereenvolgens aan bod: de voorzitter van het 
schoolbestuur,  René van stichting Maya, Bishnu dai 
(een dorpeling die al jaren bij het ministerie van 
onderwijs  in Kathmandu werkt) en als hekkensluiter de 
wethouder van onderwijs, speciaal overgekomen uit 
Pokhara.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder luid applaus onthult de wethouder samen met 
René de marmeren steen met opschrift. Verder worden 
de eerste exemplaren van het zojuist verschenen 
schoolboek met 40 jaar schoolgeschiedenis aan het 
publiek getoond en uitgereikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als laatste onderdeel van de ceremonie gaan de lokalen 
open en kunnen boeren, burgers en buitenlui de hyper 
moderne inrichting aanschouwen. Ook de kleuters 
kijken hun ogen uit. Uiteraard mogen ze de schommel 
en glijbaan inwijden. Een prima start van het schooljaar! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team docenten met René voor het nieuwe gebouw 

https://www.facebook.com/210682575609184/photos/a.493682903975815.115939.210682575609184/775197392491030/?type=3&theater
https://www.facebook.com/210682575609184/photos/a.493682903975815.115939.210682575609184/775197392491030/?type=3&theater
https://www.facebook.com/210682575609184/photos/a.493682903975815.115939.210682575609184/775197392491030/?type=3&theater
https://www.facebook.com/210682575609184/photos/a.493682903975815.115939.210682575609184/775197392491030/?type=3&theater
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Onderzoek Arnakot            Bouw kleuterschool 
                                                       reeds van start Arnakot –  Afgelopen najaar verbleef Hanneke in het 
dorpje Arnakot (zie NB 68). Een zeer bijzondere stage en 
en fantastische tijd. Haaks op het ritme van het gros van 
onze stagiairs dat doordeweeks in dorpjes verblijft en 
aan hun stageopdrachten werkt en in het weekend het 
toeristische en westerse Lakeside opzoekt, verbleef 
Hanneke 2 maanden aaneengesloten op haar stage-
locatie. Niet zo vreemd als we bedenken dat deze zich op 
2 volle dagen reizen van Lakeside bevindt. Bijzonder om 
zo intens met de lokale bevolking samen te leven, maar 
ook absoluut uitdagend op professioneel en persoonlijk 
vlak. Hanneke’s opdracht bestond uit het in kaart 
brengen van een nieuw gebied waar stichting Maya 
gevraagd is om hulp te verlenen. Een gebied waar we zo 
weinig over wisten dat het verstandig leek om een 
gedegen vooronderzoek te houden. Een kolfje naar de 
hand van deze studente “Regional development” (Hoge 
School van Hall Larenstein uit Wageningen. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het eind van haar verblijf schetste ze tijdens een 
presentatie aan alle betrokken partijen een prima beeld 
van de samenleving in Arnakot die ze zowel letterlijk als 
figuurlijk in kaart had gebracht. Ze maakte daarnaast nog 
een opzet voor eventuele hulp die ze In enkele punten 
uiteenzette. Kort daarna publiceerde ze een krachtig 
artikel over haar bevindingen en onlangs heeft ze haar 
onderzoeksverslag overhandigd. Inmiddels is Hanneke 
hier op afgestudeerd! Hanneke: namens Maya nogmaals 
gefeliciteerd en dherai danyebad.   

Arnakot / Sinderi – Nog voor het krieken van de dag staat 
Durga op. Al snel pruttelt een kopje thee op het vuurtje in 
de hoek van de kamer terwijl flarden nachtelijke kou nog 
bezit houden van het huisje. Het wordt een bijzondere 
dag. Vandaag zal Durga met enkele andere vrouwen uit 
het dorp leistenen gaan halen uit de steengroeve aan de 
overkant van de vallei.  Te voet, want er loopt geen weg. 
Een trip heen en weer is een volle dag werk. De leistenen 
zijn zo groot en zwaar dat ze er maar één per keer kan 
dragen. Dat worden dus heel wat trips en heel wat dagen 
werk. Ze krijgt er niets voor betaald maar ze doet het met 
veel plezier. Ja, ze wordt er zelfs vrolijk van. Want deze 
leistenen komen straks op het dak van de eerste 
kleuterschool die het dorp ooit heeft gehad. Haar 
dochtertje Renuka van 4 kan over een paar maanden naar 
school. Durga kan het nog haast niet geloven. Toch is het 
echt waar. Stichting Maya heeft aan de hand van het 
rapport van Hanneke besloten om als eerste project in de 
Arnakot regio deze kleuterklas te realiseren. In het dorp 
zijn de mannen direct aan het eind van de winter 
begonnen met de muren te bouwen. En de kozijnen zijn 
ook al geplaatst. Het dak wordt het sluitstuk van het 
project. En Durga is blij dat ze hieraan mee kan werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een fotoreportage van de bouw klik op de foto. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.769565123054257.1073741834.210682575609184&type=3
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Onverwachte perikelen over een kop koffie  
Thulachaur – Vaak het mooiste plekje in de Harpan vallei 
genoemd. In elk geval een van de weinige met uitzicht op 
de besneeuwde toppen van de Himalaya. En er wonen 
schatten van mensen, daar is iedereen het over eens. En 
toch is Thulachaur nou niet echt the place to be voor de 
locals. Sterker nog, als het even kan trekken de mensen 
er weg. Zo zien we het aantal leerlingen op de basis-
school al een aantal jaar teruglopen. Waarom? Simpel, er 
is geen droog brood te verdienen. 
 

NIEUWE AANPAK 
Dus leek het ons tijd voor een andere aanpak. Een keer 
buiten de ons bekende paden treden van onderwijs en 
gezondheidszorg en de spreekwoordelijke koe bij de 
horens pakken. Want koeien hebben ook een aandeel in 
de nieuwe aanpak. De aanpak die koffie heet. Met de 
omslag van rijst naar koffieteelt denken we de boeren in 
Thulachaur meer inkomen in het vooruitzicht te kunnen 
stellen. Andere boeren in de vallei hebben al bewezen 
dat het werkt. Daar groeien al 10 jaar lang koffiestruiken 
en zijn er al een paar jaar mooie oogsten. 
Dus na een korte cursus / introductie in de koffieteelt, 
gefaciliteerd door Maya (zie NB 62), gingen de boeren 
aan de slag. Een jaar geleden plantten een tiental boeren 
samen 2000 stekjes. Nu, een jaar later, gingen we op 
bezoek om te kijken hoe het de plantjes was vergaan en 
wat de boeren te vertellen hadden. We dachten vooruit 
en nodigden de trainer van een jaar eerder uit om met 
ons op pad te gaan. 
 

DE BIJEENKOMST 
Het begon als een uiterst vriendelijke bijeenkomst. De 
boeren vormden zelfs een cirkel en stonden een moment 
hand in hand alvorens te gaan zitten. Tijdens de eerste 
rondvraag bleek al dat veel boeren problemen hadden 
gekend: een kwart van de plantjes had het eerste jaar 
niet overleefd. Eerst te veel regen, daarna te weinig 
regen, en vooral teveel zon had de plantjes de das 
omgedaan. Onze trainer toonde begrip maar bracht 
vooral ook een kritische noot ten gehore. De meeste 
boeren hadden zijn adviezen van een jaar eerder niet of 
nauwelijks opgevolgd. De jonge plantjes hebben een 

schaduwrijke plek nodig om op te groeien.  Als die er niet 
van nature is, dan moet je als boer zorgen dat die er 
komt. Bv door een afdakje te maken van takken en 
bladeren. De meeste boeren zeggen behoefte te hebben 
aan irrigatie. Maar bij standplaatsen in de volle zon zal 
alleen water geven niet helpen, aldus onze trainer. Niet 
water maar schaduw is de sleutel. Na wat heen en weer 
gepraat wilde dit punt bij de meeste boeren jammer 
genoeg nog niet echt doordringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een ander, nog heikeler punt was dat van de machines. 
Koffie verbouwen is één ding, maar hoe gaat het straks 
als de eerste oogst binnen is? De koffiestruiken leveren in 
eerste instantie namelijk bessen, geen bonen. Bessen 
moeten ontpulpt worden, en daar heb je een machine 
voor nodig. Uiteraard is het onzin dat elke boer een 
machine aanschaft. Een coöperatie kan veel beter een 
machine delen. En daar kwam het probleem boven water: 
Wie zou die machine gaan beheren? Daar ontstond een 
pittige discussie over. Stemmen werden verheven en er 
werd wild gebaard. De coöperatie is kennelijk nog geen 
hechte club met één visie. 
Gelukkig was er te midden van de ruziënde boeren een 
boer die zijn rust bewaarde en wiens plantage voor een 
groot deel op orde was. Hij heeft jaren geleden al een 
aantal koffiestruiken aangeplant en aan hun conditie te 
zien zijn die al die jaren prima verzorgd. Dat geeft voor 
iedereen weer hoop: één voorbeeld is alles wat je nodig 
hebt om een project een goede kans te geven. 
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Blije leerlingen met nieuwe meubels op de voorgrond. 
 
 
 

Ook de bouw van ons atelier profiteerde van een koerier. 
Bij dit project zitten we regelmatig met de handen in ons 
haar, want lang niet alle bouwmaterialen zijn in Nepal 
verkrijgbaar. Vaak zoeken we lokaal een oplossing, maar 
soms is het heel fijn als iemand even net dat stuk 
gereedschap of materiaal uit Nederland meebrengt. Slot-
bouten was zo’n voorbeeld. Lenie bracht uitkomst: “Ze 
zitten al in de rugzak! Ze werden spontaan geschonken 
toen ik vertelde waar ze heen gingen. Niet bij … [naam 
bouwmarktketen, red.] overigens, maar bij een lokaal 
ijzerwarenwinkeltje! Hartstikke spontaan! Verder nog wat 
nodig, iets lichts? Laat maar horen. Ik vind het  zo leuk 
boodschappen doen voor jullie! groet, Lenie.”  
 

Maya koeriers, waar zouden we zijn zonder jullie. Wij en 
de mensen in Nepal zijn jullie eeuwig dankbaar.  
 

Vlieg je ook naar Nepal binnenkort of ken je iemand die 
gaat. Laat het ons weten. We hebben op ons secretariaat 
in Nederland nog een paar tassen EHBO materialen en 
meer dan 20 (!) laptops voor onze  zorg- en educatieve 
projecten. Mail of bel ons, zie pagina 6 voor onze 
contactgegevens. 

Dharapani – In het uiterste westen van de Harpan vallei  
ligt het dorp Dharapani. Het eerste wat hier opvalt is de 
groene omgeving. Het dorp krijgt zijn naam dan ook van 
de vele bronnen hier (dhara is kraan of bron, en pani 
betekent water, red.) Op de lokale school (basis en 
middelbaar ineen) zitten zo’n 300 leerlingen. Het gebouw 
is in prima staat, maar daar houdt het dan ook op. 
Inrichting, materialen, lesmethodes, het laat allemaal te 
wensen over. Vooral naar de mening van de docenten en 
het schoolhoofd. Op hun uitnodiging zijn we kennis gaan 
maken met de school, de leerlingen en de gemeenschap. 
Hier wonen voornamelijk families van lage kaste (Dalits) 
op onvruchtbare stukjes land. Geen makkelijk bestaan. 
Maya heeft dan ook besloten om de school in haar 
portefeuille op te nemen. Om dat voornemen kracht bij 
te zetten hebben we voor een aantal klassen nieuw 
meubilair laten maken.  

 
 
Nederland – Nepal – Sinds enige tijd vliegen er 2 nieuwe 
maatschappijen op Kathmandu: Etihad en Turkisch 
Airlines. En beide maatschappijen zijn niet zuinig met de 
bagagelimieten. Zelfs in economy class mag je 30 kilo 
meenemen. Bij Turkisch airlines mag je zelfs ‘n onbeperkt 
aantal stuks meenemen. En dat is erg praktisch voor ons.   
Zo gooide Dick een flinke weekendtas extra op de band 
en propte Janne een (uit de kluiten gewassen) 2e hands 
laptop in haar bagage. Prem plukte daar dankbaar de 
vruchten van, we konden hem afgelopen week bijna 6 
kilo verbandmaterialen overhandigen voor de EHBO post 
in zijn geboortedorp Arnakot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koeriers sinds kort meer bagageruimte 

Nieuwe school in Maya portefeuille: Dharapani 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.785809301429839.1073741835.210682575609184&type=3
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Vacatures                      Gezocht 
 

Gezocht:  COLLECTANTEN Wijchen / Nijmegen 
 

Stichting Maya heeft opnieuw vergunning gekregen 
om een huis-aan-huis-collecte te organiseren in 
Nijmegen en Wijchen. De collectes lopen van 18 – 22 
augustus (Nijmegen) en van 25 - 29 aug. (Wijchen). 
Aanmelden kan via mail op: info@stichting-maya.nl 
Er is een groot tekort aan collectanten voor beide 
weken. We hebben voor alle collectanten weer een 
leuke attentie meegebracht uit Nepal als bedankje. 
Dus meld je aan! 
 
 
Vrijwilligers voor kindertehuis 
Zin om naar Nepal te komen en met de kinderen 
van het tehuis “Our Childen Home” spelletjes te 
doen, buiten te spelen, huiswerk te maken en 
allerlei andere dingen? Je bent meer dan welkom in 
deze mooie omgeving. Een gezellig huis waar je je 
eigen kamer hebt en mee kan eten met de kids. 
Overdag als de kinderen naar school zijn, heb je 
ruim de tijd om Nepal te verkennen, wat rond te 
slenteren, bootje te varen op het Fewa Meer, of 
zelfs aan paragliding te doen. Stuur een mail voor 
meer informatie naar ons bekende email adres. 
 

Koeriers  
We zouden graag in contact komen met mensen die 
naar Nepal vliegen en een paar kilo van hun bagage 
willen reserveren voor EHBO spullen en laptop(s). De 
spullen hoeven maar tot Kathmandu, dan komt onze 
agent ze bij je hotel halen! De meeste luchtvaart-
maatschappijen hebben hun limiet verhoogd van 20 
naar 23 kilo. Etihad staat zelfs 30 kilo toe. Laat deze 
extra kilo’s niet onbenut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Maya   Maya Foundation 
Meijhorst 34-35  PO Box 7666 
6537JC Nijmegen  Kathmandu 
Nederland   Nepal 
 

tel. (+31) (0)24-3444125              tel. (+977)-9804131058 
website: www.stichting-maya.nl 
e-mail: info@stichting-maya.nl 
 KvK Centraal Gelderland 09145476 
 
 
 
Maak uw donatie over op: 

RABO-bank Nijmegen 10.10.26.374 
IBAN = NL 03 RABO 0101026374 
BIC / SWIFT = RABONL2U 
  
Stichting Maya heeft sinds januari  
2008 de ANBI status. Uw gift is  
dus aftrekbaar van de belasting! 
 
 

Steun ons! 

Contact informatie 
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Vrijwilligers in Nepalese kledij (kurta surwal). 

Colofon 
De Maya Nieuwsbrief is een 
uitgave van Stichting Maya en 
dient om de vrienden van Maya 
op de hoogte te houden van het 
nieuws betreffende de stichting 
uit zowel Nepal als Nederland. 
De nieuwsbrief komt gemiddeld 
8 keer per jaar uit. 
 
M.m.v.  
Lenie Fokkinga 
 
Foto’s van: 
Janne van Hout 
Manon Feij 
Prem Kunwar 
René Voss 
Sigi Pouwels 
Tulasi Adhikari 
 
Eindredactie: 
René Voss 
 


